
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº49/2022 

 

Nuno Moita da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova torna públicas, em 

cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 56º, do Anexo I da Lei número 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, as deliberações tomadas 

na Reunião ordinária da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, realizada no dia 27 de abril de 

2022: 

 
 
Proposta de venda ao público do livro "A Gruta do Medronhal" - Ação do Movimento para 

a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património da UNESCO. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 18 de abril de 2022, exarado ao abrigo da 

competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, que autorizou a venda ao público do livro "A Gruta do 

Medronhal" - Ação do Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a 

Património da UNESCO e a fixação do respetivo preço de venda ao público no valor de 12,50€ 

(inclui IVA a 6%)  pela Câmara Municipal conforme determina a alínea e) do nº1 do artigo 3º 

do referido diploma lega 

 

Colocação e alteração de sinalética na Freguesia de Furadouro.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a sinalética patente 

nos documentos constantes do processo, em cumprimento do exposto no Regulamento 

Municipal de Trânsito. 

 

Colocação de sinalética na União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a sinalética patente 

nos documentos constantes do processo, em cumprimento do exposto no Regulamento 

Municipal de Trânsito. 

  

Apoio Financeiro aos UGAS – Associação Desportiva e Cultural da Ega, no âmbito da 

participação do IX Torneio Concelhio de Ténis de Mesa de Condeixa-a-Nova.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de 3.000,00 euros aos UGAS – Associação Desportiva e Cultural da 

Ega, no âmbito da participação do IX Concelhio de Ténis de Mesa de Condeixa-a-Nova. 

 



Apoio Financeiro à União das Freguesias de Freguesia de Vila Seca e Bendafé para a 

realização do evento “Prova de Vinhos”.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de 1.250,00 euros, à União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé, 

para a realização do evento “Prova de Vinhos”.  

  

 

Apoio Financeiro à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Condeixa-a-Velha 

para a realização da Feira Artesanal da Cerveja "Artis Cervisia Pulchra".  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de 861,00 euros, à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de 

Condeixa-a-Velha, para a realização da Feira Artesanal da Cerveja “Artis Cervisia Pulchra". 

 

Incentivos para a prática de desporto federado – época desportiva 2021/2022 – Retificação 

da deliberação de 16 de março de 2022.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação tomada 

na reunião de Câmara de 16 de março de 2022, relativa ao ponto: “1.2.4. Incentivos para a 

Prática de Desporto Federado – Época Desportiva 2021/2022”, passando a mesma a constar: 

“Propõe-se que se promovam contratos-programa com os clubes que apresentaram 

candidatura a apoios à atividade desportiva para a época desportiva 2021/2022 em metade 

do valor previsto para este ano, tendo em conta os valores recebidos na época desportiva 

passada, em 81.800,00 euros”.  

 

Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-

a-Nova, no âmbito do Orçamento Participativo de Condeixa 2021.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de 50.000,00 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Condeixa-a-Nova, no âmbito do Orçamento Participativo de Condeixa 2021. 

 

9.ª Edição “Sabores de Condeixa – Semana do Cabrito” – Apoio em géneros aos agentes 

económicos parceiros. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos termos alínea o), 

do número 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, um apoio em géneros aos 

dezasseis restaurantes aderentes à 9ª Edição “Sabores de Condeixa – Semana do Cabrito”. 

 

Protocolo de cedência das instalações da antiga escola primária de Campizes ao Centro 

Desportivo de Campizes. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de 

cedência das instalações da antiga Escola Primária de Campizes ao Centro Desportivo de 

Campizes. 

 



Empreitada “Turismo Caminho do Futuro – Promoção Turística – Património Natural – 

Passadiços – Construção de Passadiços” - Caducidade da adjudicação por não outorga 

do contrato – Decisão Final. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar a caducidade 

definitiva da adjudicação da empreitada “Turismo Caminho do Futuro – Promoção Turística – 

Património Natural – Passadiços – Construção de Passadiços”, por facto imputável à Firma 

Construções Castanheira e Joaquim, Lda, nomeadamente, por não ter procedido à devolução 

do contrato assinado eletronicamente no prazo estipulado para o efeito, conforme dispõe o 

art.105º nº1 al. b) CCP, a qual implica a perda de caução a favor da entidade adjudicante, 

devendo comunicar-se ao IMPIC, IP a caducidade da adjudicação, pois é a quem compete 

instaurar o respetivo processo de contraordenação. 

 

Processo nº 01/2021/68 em nome de Diogo Filipe Simões Abade e Sara Alexandra Varela 

Serrano para legalização de obras de alteração e ampliação de habitação, com obras ainda 

por realizar, sito em Rebolia, Freguesia de Ega.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação relativa ao assunto 

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o requerente 

cumprir com as condições constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 01/2021/74 em nome de Maria dos Santos Valente para obras de alteração e 

ampliação de habitação, sito em Venda da Luísa, Freguesia de Anobra.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação relativa ao assunto 

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o requerente 

cumprir com as condições constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 01/2021/93 em nome de Maria da Conceição Milhano dos Santos Grilo, Maria 

Madalena Milhano dos Santos Grilo e Alexandrina Maria Milhano dos Santos Grilo para 

legalização de obras de alteração e ampliação de habitação Unifamiliar, ainda com obras 

para executar, sito em Várzea de Cima, União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação relativa ao assunto 

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o requerente 

cumprir com as condições constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 08/2018/49 em nome de Joaquim Duarte Domingues, para destaque de parcela 

de terreno sito em Dadas, União de Freguesias de Sebal e Belide  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação relativa ao assunto 

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de destaque, 

considerando que o mesmo não cumpre o nº 4 do artigo 6º, do 20º do Decreto-Lei nº555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação. 



  

Processo nº08/2020/23 em nome de Joaquim Jesus Unipessoal Ldª para emissão de 

certidão referente à constituição de um prédio em regime de propriedade horizontal, sito 

na Urbanização Quinta de S. Tomé lote 36, em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação relativa ao assunto 

mencionado em epigrafe e deliberou, por unanimidade, deferir o pedido para emissão de 

certidão de constituição de um prédio em regime de propriedade horizontal, nos termos do 

artigo 66º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, conjugado com 

o artigo 1414º do Código Civil. 

 

Processo nº 08/2022/40, em nome de Joaquim Maria Ferreira, para emissão de certidão de 

constituição de compropriedade nos termos do artigo 54º da Lei nº91/95, de 2 de setembro, 

na sua atual redação, para um prédio rústico sito em Valada, Condeixa-a-Nova, União das 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação relativa ao assunto 

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à transmissão 

em regime de compropriedade de um prédio rústico, pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rentabilidade económica não urbana, nos termos do artigo 54º da Lei 

nº 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. 

 

Bairros Digitais - Acordo de Parceria com a TERRAS DE SICÓ – Associação de 

Desenvolvimento. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do 

Acordo de Parceria entre a Câmara Municipal e a TERRAS DE SICÓ – Associação de 

Desenvolvimento, que tem como objetivo reforçar a digitalização das empresas e fomentar a 

sua atratividade e atividade que atuem em zonas adjacentes contribuindo, para a promoção 

da coesão territorial. 

 

 

E eu, Adelaide Montenegro, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, o 

subscrevi. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 29 de abril de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


